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1. Inleiding 
 
Het jaar 2016 is een bijzonder jaar in de geschiedenis van de Stichting Rebound. Het 

jaarlijks teruglopend aantal schoolweken dat er een beroep gedaan werd op de Stichting 

Rebound is verder teruggelopen naar een dieptepunt van 188 weken. 

De oorzaak ervan lijkt duidelijk: scholen gaan in toenemende mate over op eigen interne 

voorzieningen waarin leerlingen een herstelprogramma wordt aangeboden. De sluiting van 

de locatie Liniestraat in Breda in juli 2015 betekent dat de overgebleven locatie 

(Mechelaarstraat in Oosterhout) voor een aantal potentiele leerlingen (te) moeilijk bereikbaar 

is. Hierover meer in hoofdstuk 3.   

Het aantal aanmeldingen is na de zomervakantie 2016 niet op gang gekomen, hetgeen 

gevolgd is door een bestuurlijk besluit om de werknemers meer outreachend te laten werken 

en scholen te ondersteunen in de opzet van een eigen voorziening, c.q. leerlingen te 

coachen op hun school. Ook is er een aanvang gemaakt met het begeleiden van 

zogenoemde ‘thuiszitters’ terug naar onderwijs of arbeidsplaats.  

Er is voortdurend contact tussen de scholen en de Stichting Rebound: een 

vertegenwoordiger van de Rebound neemt deel aan het ondersteuningscoördinatoren-

overleg van RSV Breda eo. 

In 2016 heeft ook de discussie over de toekomst van de rebound een nieuwe impuls 

gekregen. Een werkgroep vanuit het RSV Breda eo heeft zich gebogen over de toekomst. Dit 

heeft geresulteerd in een voorstel om de huidige rebound om te gaan vormen naar een 

zogenoemd ‘orthopedagogisch centrum’ (opdc). Een dergelijk OPDC wordt beschreven als  

een  flexibele netwerkorganisatie waarbij de leerling  (en zijn ondersteuningsbehoefte)  

centraal staat. De hulpvraag van de leerling is leidend bij de plaatsing in het OPDC. Totdat er 

bestuurlijke besluitvorming is over de inrichting van een dergelijk opdc en over de vraag of 

en hoe deze functie uitbesteed wordt aan de Stichting Rebound, blijft de opdracht aan de 

Stichting Rebound onveranderd: de Stichting voert de reboundfunctie van het RSV Breda eo 

uit. 

  

2. Bestuur en Raad van Toezicht 
 

De Stichting kent een bestuur en een Raad van Toezicht. 

Bestuurder is dhr. F. Hessels, directeur van het RSV Breda eo. 

 

De Raad van Toezicht bestaat uit: 

  Dhr. L. Oomen, voorzitter 

 Dhr. C. Stigter 

 

Dhr. R. Martinot heeft zijn lidmaatschap per 1-8-2015 opgezegd in verband met zijn vertrek 

als rector van een van de scholen die participeren in het RSV Breda eo. Daarop is besloten 

in afwachting van  de mogelijke reorganisatie van de Rebound om de ontstane vacature nog 

niet in te vullen. Dat is in 2016 dan ook niet gebeurd. 

 

Het bestuur en de Raad van Toezicht vergaderde in 2016 twee maal, te weten op 22 april en 

20 juli 2016. 

 

Op de agenda stonden onder andere de volgende punten: 

- het financieel beleid: Begroting 2016, Jaarrekening 2015; 

- het personeelsbeleid, detachering van een van de medewerkers naar swv de Meierij en 

een nieuwe functiebeschrijving voor de medewerkers;  

- en met name de toekomst van de reboundvoorziening binnen passend Onderwijs.  
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Met de komst van de regionale samenwerkingsverbanden en hun opdracht om een dekkend 

netwerk te realiseren, is de rol van de reboundvoorziening in de loop der jaren veranderd. 

  

 

3. Gebruik reboundvoorzieningen 

 
Het aantal leerlingen dat gebruik maakt van de rebound is sinds enige jaren aan het terug-

lopen,  met een dieptepunt in 2016 van 188 weken.   

De oorzaak van de daling in het aantal leerlingenweken kan verklaard worden uit de 

opdracht die de scholen hebben vanuit de wetgeving ‘passend onderwijs’: een passende 

onderwijsplaats bieden. Dit betekent dat scholen al een aantal jaren doende zijn om de eigen 

ondersteuningsstructuur te verbreden. Hierdoor slagen zij er beter in om de leerlingen ‘in 

eigen huis’ te bedienen. Maar de problematiek van de leerlingen die wel doorverwezen 

worden naar een (tijdelijke) plaats op de reboundvoorziening neemt wel toe.  

   

Het aantal leerlingenweken bedroeg in: 

 

2012: 471 

2013: 419 

2014: 279  

2015: 325 

2016: 188 

 

Kengetallen: 

  

 2012 2013 2014 2015 2016 

Aantal leerlingen geplaatst in Breda 34 31 24 32 - 

Deze zijn afkomstig van dit aantal scholen: 11 10 12 9 - 

Aantal leerlingen geplaatst in Oosterhout: 40 28 24 11 26 

Deze zijn afkomstig van dit aantal scholen: 8 8 8 3 11 

Aantal leerlingen in Time-Out (totaal): 23 15 9 12 5 

Aantal weken Time-Out: 37 17 9 20 6 

 

 

4. Rebound en informatie aan ouders 
 

De Rebound behoort tot de interne ondersteuningsstructuur van een school. Om die 

verbinding voor ouders helder te maken heeft het bestuur van de Stichting Rebound de 

scholen een standaardtekst aangeleverd om desgewenst op te nemen in de schoolgids: 

 

Rebound voor als het even niet (meer) gaat  

Alle scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland werken samen in zogenaamde 

“regionale samenwerkingsverbanden”. Een dergelijk samenwerkingsverband is 

bedoeld om met elkaar afspraken te maken over de ondersteuning van leerlingen die 

de reguliere ondersteuningsmogelijkheden van een school te boven gaan. 

Om voortijdig schoolverlaten vanwege problematisch gedrag te voorkomen heeft de 

minister van onderwijs elk samenwerkingsverband in Nederland de opdracht  

gegeven een reboundvoorziening in te richten.  

De reboundvoorziening is een onderdeel van de schoolinterne zorgstructuur. Na 

overleg met de ouders kan de schoolleiding besluiten een leerling tijdelijk op de 

Rebound te plaatsen. 
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Het doel hiervan is om een gedragsverbetering tot stand te brengen.  Een verblijf in 

de Rebound duurt maximaal 13 weken. Tijdens het verblijf in de reboundvoorziening 

volgt de leerling een traject-op-maat, gericht op: 

• motivatie- en gedragsverandering 

• herstel van de verhouding met docenten en medeleerlingen 

• verbetering van de leerattitude 

• voortzetting van het reguliere leerstofprogramma 

 

Het verblijf in de Rebound is onderdeel van de schoolinterne zorgstructuur, dat wil 

zeggen dat voor de leerling de normale schoolregels en –afspraken gelden. Het verblijf 

in de Rebound is er op gericht om na maximaal 13 weken weer terug te keren in de 

eigen klas. 

 

 

5. De toekomst van de rebound 
 

Met de komst van de regionale samenwerkingsverbanden zijn de landelijke projecten : 

herstart’ en ‘op de rails’ verdwenen. In het ondersteuningsplan van het RSV Breda eo is 

vastgelegd dat de schoolbesturen er naar streven zoveel mogelijk leerlingen onderwijs te 

laten volgen op een reguliere school voor voortgezet onderwijs, dus ook de leerlingen die 

voorheen in de projecten ‘herstart’ en ‘op de rails’ onderwijs volgden. 

Daartoe wordt de basisondersteuning die iedere school biedt en een scala aan preventieve 

en curatieve maatregelen ingezet. Lukt het niet een leerling binnen de school de gewenste 

extra ondersteuning te bieden, dan bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van 

onderwijsarrangementen die het RSV aanbiedt1.  

In 2013 is een aanvang gemaakt met het oriënteren op de bestaande arrangementen en op 

arrangementen die in de eigen school aangeboden kunnen worden. 

Een van deze arrangementen is het arrangement rebound. In verband met het verdwijnen 

van de term ‘rebound’ uit de wet- en regelgeving is hieraan toegevoegd de term ‘opdc’. Hoe 

het arrangement rebound/opdc er uit moet gaan zien is afhankelijk van een aantal factoren: 

- het wettelijk kader van een dergelijke voorziening;  

- de relatie met de overige voorzieningen, zowel regulier als speciaal, binnen het RSV Breda; 

- de opgebouwde expertise in de bestaande reboundvoorziening; 

- de schoolondersteuningsprofielen (met daarin het ondersteuningsaanbod) van alle scholen 

binnen het RSV Breda eo. 

Een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de diverse voorzieningen (regulier 

onderwijs, vso, rebound, plusvoorziening) is ingericht om voorstellen te maken aan het 

bestuur van RSV Breda eo hoe om te gaan met deze onderwijsarrangementen.   

Deze werkgroep heeft medio 2016 een notitie opgeleverd waarin het beeld van een 

toekomstig opdc geschetst wordt. Deze notitie is behandeld op een studiedag van het 

bestuur van RSV Breda eo waarin de contouren van toekomstig beleid zijn geschetst. Daar 

is bevestigd dat er een opdc gewenst is in de regio om een aantal groepen leerlingen 

‘passend onderwijs’ te kunnen bieden. 

Een vragenlijst uitgezet onder de scholen, levert een beeld op van de leerlingen voor wie het 

OPDC een oplossing zou kunnen bieden: 

1. Time out-leerlingen: gaan incidenteel grenzen over, maximaal 1 week uit school geeft 

de mogelijkheid de rust weer te laten keren; 

2. Leerlingen met externaliserend gedrag: deze groep wordt het meest genoemd. 

Leerlingen die het onderwijsleerproces bij voortduring verstoren. Door vaak agressief 

gedrag.   

                                                           
1
 Ondersteuningsplan 2015-2018 van RSV Breda eo, d.d. 15-4-2015, blz. 7 en 8. 
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3. Plusleerling: de leerling die de aansluiting met het onderwijs verloren heeft, vanwege 

een samenloop van problemen, vaak vanwege de thuissituatie. Deze leerlingen 

vinden momenteel een plaats in de observatieklas van De Rotonde.  

4. Leerlingen met internaliserend gedrag (vaak worden angststoornissen genoemd). 

 

Niet expliciet genoemd, maar mogelijk wel behorend tot de doelgroep: 

 

5. HSP - leerlingen (Highly Sensitive Person) 

6. Leerlingen die vanwege de toelatingseisen van het MBO tussen vmbo en mbo  klem 

komen te zitten. 

7. Leerlingen die nu –al dan niet volledig- thuiszitten en voor wie meer mogelijkheden in 

het onderwijs gecreerd2 moeten worden. 

 

Kortom: het OPDC is een  flexibele netwerkorganisatie waarbij de leerling  (en zijn 

ondersteunings-behoefte)  centraal staat. De hulpvraag van de leerling is leidend bij de 

plaatsing in het OPDC. Het streven is om in de loop van 2017 de vormgeving van de huidige 

rebound om te zetten naar de netwerkorganisatie “opdc”. 

 

  
 6. Personeel 

 

De personeelsformatie is in 2015 teruggebracht vanwege de sluiting van een van de locaties. 

Een van de genomen maatregelen is de detachering van de teamleider naar een soortgelijke 

voorziening van swv de Meierij in Den Bosch.  

In juni 2016 is besloten deze detachering nog een schooljaar (2016-2017) voort te zetten. 

 

In de loop van 2016 is het functiebouwwerk opnieuw ingericht. Er zijn twee FuWaSys-geijkte 

functiebeschrijvingen opgesteld: “Intern Begeleider Voortgezet Onderwijs – A” en “Intern 

Begeleider Voortgezet Onderwijs – B”.    

De medewerkers van de Stichting Rebound hebben de functie Intern Begeleider B 

aangeboden gekregen en allen geaccepteerd. Dit is derhalve de enige nog voorkomende 

functie in het functiebouwwerk van de Stichting Rebound.  

De beide functiebeschrijvingen zijn ook aan de besturen van RSV Breda eo aangeboden met 

de vraag deze functie op te nemen in hun bestaande functiebouwwerk. 

Dat maakt het mogelijk dat medewerkers van de Stichting Rebound op termijn met deze 

functie opgenomen kunnen worden in de personeelsformatie van het Voortgezet Onderwijs. 

 

7. ANBI  

De Stichting Rebound heeft de ANBI-status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende 

Instelling. De ANBI-gegevens: 

Naam: Stichting Rebound Breda e.o. 

Het RSIN/fiscaal nummer: 817269460 

Doelstelling: het uitvoeren van reboundvoorzieningen in Breda, Oosterhout en Etten-Leur en 

voorts al hetgeen met het een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe 

bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.  

Contactgegevens:  

Stichting Rebound, Ridderstraat 34, 4902 AB Oosterhout 

Telefoon: 076 5607777. 

                                                           
2
 Brief staatssecretaris Dekker over aanpak thuiszitters, d.d. 3-2-2016 
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8. Toelichting bij de Balans ultimo 2016 
 

De doorgevoerde wijzigingen in 2015 hebben – ondanks het teruggelopen aantal 

leerlingweken - geleid tot een positief resultaat over 2016 van € 189.762,-- 

Daarmee is het Eigen Vermogen ultimo 2016 opgelopen naar €  408.439,--  

 

   

9. Toelichting bij het exploitatieoverzicht 
 

Baten: 

De belangrijkste inkomstenbron voor de Stichting vormt de overheidssubsidie die via het 

RSV Breda eo ter beschikking wordt gesteld voor de realisatie van haar doelstellingen.  

Tot 1-8-2014 lag hier een beschikking van OCW aan ten grondslag. Na deze datum wordt er 

een beschikking afgegeven door het RSV Breda eo.  

In 2016 heeft de Stichting een bedrag van € 495.000,-- ontvangen van de Stichting RSV 

Breda eo. 

  

Een tweede inkomstenbron betreft de plaatsingsbijdrage van scholen. Die bedraagt per 1-8-

2015 € 100,-- per geplaatste week. In 2016 besloeg de bijdrage die scholen moeten leveren 

voor de plaatsing in totaal € 25.500,-- 

 

Incidentele baten in 2016: 

- in schooljaar 2015-2016 wordt een personeelslid (0,6 fte) gedetacheerd naar samenwer-

kingsverband de Meijerij in Den Bosch. (€ 51.120,--). 

- er zijn door de Stichting kosten gemaakt die in rekening zijn gebracht bij het RSV Breda eo 

(€ 507,--). Het betreft hier met name materiaal voor de Kerstviering. 

 

Lasten: 

Personeelslasten 

De personeelslasten zijn ten opzichte van de jaren vòòr 2015 aanzienlijk gedaald, vanwege 

de sluiting van een van beide locaties en het ten gevolge daarvan terugbrengen van het 

aantal benodigde personeelsleden. 

 

Huisvestingslasten: 

De huisvestingslasten 2016 vallen aanzienlijk lager uit dan vooraf begroot. Dit wordt 

veroorzaakt doordat in de huurprijs van het pand aan de Mechelaarstraat de kosten voor 

schoonmaak, beveiliging en energie zijn inbegrepen. 

 

  

10. Doorkijk naar de begroting 2017-2019 

 
De begroting 2016 is in november 2015 opgesteld op het moment dat de gevolgen van de 

sluiting van de locatie Liniestraat nog niet goed zichtbaar waren. Er  was in het RSV Breda 

eo een discussie gaande over de toekomst van de Reboundvoorziening in relatie tot het 

bieden van ‘passend onderwijs’ op iedere school.   

Totdat de besluitvorming daaromtrent afgerond is, zal de Stichting Rebound subsidie blijven 

ontvangen van het RSV Breda om de rebound vorm te geven. In de begroting 2016 is die 

subsidie nog ongewijzigd opgenomen, zijnde € 495.000,-- 

In de loop van 2016 is zichtbaar geworden dat bij een ongewijzigd subsidiebedrag er ieder 

jaar  een significant positief resultaat zal zijn. Om die reden heeft de bestuurder van de 

Stichting Rebound het db van de Stichting RSV Breda eo voorgesteld de jaarlijkse subsidie 

terug te brengen van € 495.000,-- naar € 390.000,--. Hetgeen inmiddels is geeffectueerd. 
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Stichting Rebound   
realisatie 2.017 2.018 2.019

grtbk. INKOMSTEN 2016

81301 zorgbudget 495.000 390.000 390.000 390.000

81305 plaatsingsbijdrage scholen 25.500 14.000 11.000 9.000

81306 overige inkomsten 51.627 51.750 52.000 52.250

TOTAAL INKOMSTEN 572.127 455.750 453.000 451.250

UITGAVEN

40001 lonen en salarissen 274.623 300.000 310.000 320.000

40040 Detachering extern personeel 51.120 51.750 52.000 52.250

40090 overige personeelskosten 636 2.000 2.000 2.250

40101 Reiskosten woon-werkverkeer 3.285 3.500 3.500 3.500

Voorziening jubilea  750 750 750

Totaal personeelskosten 329.664 358.000 368.250 378.750

42002 huren 23.034 24.000 20.000 20.000

42706 klein onderhoud huisvesting 0

42310 verwarming (gas/electra) 0

42320 water 7

42202 schoonmaakkosten 7.568 8.500 9.000 9.500

42212 Vuilafvoer 0

42490 overige kosten huisvesting 0 500 500 500

Totaal huisvestingskosten 30.609 33.000 29.500 30.000

41250 afschrijving computer/netwerk 0

41252 afschrijving apparatuur 0

41251 afschrijving meubilair 1.869 1.869 1.869 1.869

Totaal afschrijvingskosten 1.869 1.869 1.869 1.869

43002 abonnementen 0 1.000 1.000 1.000

43004 Accountant/Advies 5.506 7.500 7.500 8.000

43006 soc-medische begeleiding 1.579 1.500 1.600 1.700

43008 verzekeringen 1.288 1.300 1.400 1.500

43010 beveiliging 0

43040 SLA-kosten 8.367 8.500 8.000 8.000

43044 overige kosten adm. 216 1.000 1.250 1.500

43050 Reiskosten dienstreizen 534 700 700 700

43052 Representatie 1.545 1.500 1.500 1.750

43056 scholing/trainingen 0 5.000 5.000 5.000

43060 telefoon/internet 1.133 1.300 1.400 1.450

43066 Werving/selectie 0 1.000 1.000 1.000

43072 kantoorkosten 114 750 750 750

43214 leermiddelen 755 1.500 1.500 1.500

43024 drukwerk 0 1.000 1.000 1.000

21.037 33.550 33.600 34.850

TOTAAL UITGAVEN 383.179 426.419 433.219 445.469

Resultaat uit bedrijfsvoering 188.948 29.331 19.781 5.781

9100 Saldo rentebaten/rentekosten 814 500 475 450

RESULTAAT BOEKJAAR 189.762 29.831 20.256 6.231

Totaal overige exploitatiekosten

meerjarenraming 2017-2020 

 


